ПОГОДЖУЮ
Керівник оргкомітету
Тернопільського півмарафону
Ternopil Half Marathon
___________Р.В.Задорожний

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ІІІ-го відкритого гірського пробігу
“Win Trail Ternopil 2020”
1. Мета та завдання.
- популяризація і розвиток оздоровчого бігу, підвищення масовості руху любителів бігу;
- розвиток гірського (трейлового) бігу в Тернополі;
- залучення широких верств населення до постійних занять фізичною культурою і
спортом;
- підвищення рівня здоров’я населення міста та області;
- популяризація міста Тернополя на спортивній карті України та промоція
Тернопільських бігових подій в Україні.

2. Термін і місце проведення змагань.
Змагання проводяться 06 грудня 2020 року в м. Тернопіль.
Загальний старт та фініш учасників — Дальній пляж (вул.Яблунева).
Дистанції змагань: 9 км, 18 км, 27 км (пролягають Кутківецьким лісом).
Перепад висот: 7k – бл.190 м.; 18k – бл.380 м.; 21k – бл. 570 м. (уточненні дані
будуть поширені разом з треком дистанції).
Організаційний збір, передстартова реєстрація учасників змагань: з 9.45 год., Дальній
пляж.
Урочисте відкриття змагань: 10.45 год.
Старт: 11.00 год.

3. Керівництво змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює Оргкомітет у
складі представників Тернопільського півмарафону — Ternopil Run, бігового клубу Ternopil
Trail, промоутерської компанії Liliia Prots Sport Promotion управління у справах сім’ї,
молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, Тернопільського міського
центру фізичного здоров'я населення, інших організацій, які виявлять бажання допомогти в
проведенні.
Безпосереднє керівництво проведенням змагань здійснює головна суддівська колегія,
склад якої сформований і затверджений оргкомітетом.

4. Учасники та програма змагань.
До участі у змаганнях допускаються любителі оздоровчого бігу, усі бажаючі, які
мають належну фізичну підготовку, пройшли попередню реєстрації на сайті
www.runstyle.net, отримали стартовий номер. Кожен учасник змагань несе особисту
відповідальність за стан свого здоров’я під час змагань та в стартово-фінішній зоні.
Кожен учасник несе особисту відповідальність за дотримання відповідних карантинних
застережень та обмежень, які будуть діяти в час проведення змагань.
Кількість учасників для участі в особистій першості на кожній з дистанцій
обмежена — 100 осіб (чоловіків та жінок) на кожну дистанцію. Кількість місць для
учасників, які виявлять бажання взяти участь в заході та пройдуть первинну реєстрацію на
старті (без реєстрації на сайті) — обмежена; про це буде повідомлено додатково.

Обов'язкові вимоги для отримання стартового номера:
- наявність рекомендованого організаторами одягу та спорядження (додається);
- підписання згоди про зняття відповідальності.

5. Визначення переможців та нагородження.
Змагання особисті, переможець визначається за кращим часом, в загальному заліку.
Кожен фінішер отримає пам'ятну медаль.
Переможці та призери змагань серед жінок та чоловіків, нагороджуються грамотами
та кубками, а також призами від спонсорів (при наявності таких:).

6. Фінансування.
Витрати, пов’язані із проведенням змагань (оплата харчування суддівської колегії,
забезпечення підготовки місць проведення змагань, медичне забезпечення), друк афіш та
дипломів - за рахунок управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
Тернопільської міської ради.
Витрати, пов’язані із нагородженням переможців та призерів змагань —
виготовлення пам'ятних медалей — за рахунок залучення спонсорських коштів та
благодійних стартових внесків.
Всі інші витрати пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням учасників
покривають самі учасники або організації, які їх делегують.
Вартість стартового внеску 01.11-15.11 2020 року включно:
дистанції 9k, 18k, 27k – 450 грн.
Вартість стартового внеску 16.11.-30.11.2020 року (за умови наявності стартових
номерів):
дистанції 9k, 18k, 27k – 550 грн.
Організовані бігові клуби мають право на клубну знижку при реєстрації. Керівник чи
делегований представник повинен звернутися до оргкомітету для отримання
індивідуального промокоду. Звернення через повідомлення на сторінці Ternopil Run.
Стартовий внесок не підлягає поверненню. Інші умови описані в п.8 положення.
У стартовий пакет входить: пам'ятна медаль фінішера, стартовий номер учасника з
чіпом, таймінгова система, пункт харчування, медичне забезпечення, гарячий чай, борщикпаті, глінтвейн, солодощі та пляцки від Ternopil Trail, пропозиції від партнерів (за
наявності:).

7. Реєстрація учасників змагань.
Реєстрація учасників змагань проводиться на сайті реєстратора www.runstyle.net. Під
час проходження реєстрації кожен учасник підписує особисту заяву, яка підтверджує стан
його здоров’я та відмову від претензій. Для отримання стартового при собі необхідно мати
оригінал документу, що підтверджує особу.
Довідки в Оргкомітету за телефонами 067 351 2637 Ромко Задорожний, 096 646 0404
Сашко Гром’як.

8. Додатково
Організатори залишають за собою право змінювати положення та програму з метою
забезпечення ефективного проведення змагань.
У випадку настання непереборних факторів пов’язаних з пандемією COVID-19
(можливі обмеження встановленні центральною чи місцевою владою) можлива компенсація
стартових внесків (за виключенням здійснених витрат на матеріали та банківських комісій).
У випадку змін або доповнень учасники змагань будуть повідомленні на електронні
скриньки та через офіційні сторінки організаторів в соціальних мережах.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

